
Em 10 dias, chove 67% a mais do que 
o esperado para o mês de fevereiro
Guarulhos registrou ontem mais de 80 pontos de atenção, aeroporto teve voos cancelados, seis escolas estaduais tiveram aulas suspensas e diversos 
guarulhenses não conseguiram chegar ao trabalho; Prefeitura arrecada doações para ajudar famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas Pág. 6 
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Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia É essencial que a população nos ajude nesta missão, a fi m 

de minimizar os impactos e auxiliar aqueles que mais 
necessitam neste momento”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Com 500 pessoas recepcionadas pelo prefeito, ‘Você 
na Prefeitura’ bate recorde de atendimentos
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CPTM treina cerca de 60 maquinistas para operar 
trem que vai até o Aeroporto de Cumbica
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Capital tem dia de caos com Capital tem dia de caos com 
alagamentos, marginais interditadas alagamentos, marginais interditadas 
e problemas no transporte públicoe problemas no transporte público
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LUA - E aos poucos a Nasa vai divulgando o seu plano de novamente levar o homem à Lua

Podia ter sido uma grande 
festa petista no palco do belo 
Dolby Theatre em Los Ange-
les que sediou mais uma vez a 
entrega do Oscar. Estava tudo 
pronto. A cineasta Petra Cos-
ta autora do documentário 
“Democracia em Vertigem” 
que denuncia o “golpe” que 
afastou Dilma Rousse  do 
poder e a “prisão injusta” do 
ex-presidente Lula, caprichou 
no vermelho do vestido. Um 
belo modelo. Levou também 
a compenetrada Sônia Gua-
jajara à tiracolo para reforçar 
a denúncia do “massacre dos 
povos da Amazônia”.

De uma nação indígena 
do Maranhão, Sônia, fi liada 
ao PSOL, tem uma elogiada 
bagagem de militância. Foi 
candidata à vice-presidente 
ao lado de Guilherme Boulos 
na eleição passada. E, sem 
dúvida, alguém de forte apelo 
nesse esplendoroso mundo 
das artes. Lá fora funciona.  

O discurso estava decora-
do para o palco mais visto do 
planeta: o fi lme é “uma carta 
de amor ao Brasil”.

Junto, os cartazes: “697 
dias sem Marielle”, “Pare de 
invadir terras indígenas”, “Re-
sista ao neofacismo”... Tudo 
com uma boa retaguarda. Ca-
etano, Chico Buarque, Sting. 
O que há de mais expressivo 
no mundo das artes. A Ne-
tfl ix, que exibe o documen-
tário, trabalhou bem na pro-
moção. E investiu muito com 
jantares e encontros com as 
fi guras importantes do cine-
ma. Gente que vota e decide. 
Só que...  

Foi pena. O sul-coreano 
roubou a festa. Ontem, nos 
jornais, rádios e emissoras de 
TV, junto com o caos da chu-
va, só deu Bong Joon-ho. O 
coreano fez história. Levou a 
estatueta de melhor direção, 
roteiro, melhor fi lme e melhor 
fi lme internacional. E nada de 
“Democracia em Vertigem”. 
“Parasita” foi o assunto da 
mídia no Brasil. E no mundo.

A escolha do fi lme sul-
-coreano foi festejada aqui 
como se fosse alguém dos 
nossos, o tal de Bong. Não 
pude ligar a TV no domingo. 
Foi muita chuva e faltou ener-
gia na minha casa, mas ouvi 
o anúncio do principal prê-
mio pelo rádio. Na CBN, já na 
madrugada, os apresentado-
res vibraram tanto como se 
o Brasil tivesse conquistado 
mais uma copa. “Revolução 
no Oscar!”, gritaram. Acredi-
tem, teve até choro.

Vou ver “Parasita” agora. 
Dizem que é mesmo muito 
bom.  

Quanto ao desejado mo-
mento petista no palco, este 
vai ter que fi car para uma 
próxima. A estatueta de me-
lhor documentário fi cou para 
“Indústria Americana”, pro-
duzido pelo casal Obama, 
Barack e Michelle. Uma bela 
reportagem sobre o fecha-
mento de uma fábrica no es-
tado de Ohio. Tema atual, tra-
tado com muita competência. 
Era o favorito. Em resumo, um 
documentário no velho estilo 
“é tudo verdade”. Mais para 
Orson Welles do que para Pe-
tra Costa.

da população no programa. É como eu sempre 
digo: Guarulhos tem 317 quilômetros quadrados 
e 1,4 milhão de habitantes, é humanamente im-
possível enxergar tudo o que acontece nos qua-
tro cantos da cidade. Por isso contamos com 
a colaboração de todos. Quando nos unimos 
conseguimos atingir resultados ainda melho-
res”, afi rmou Guti. O prefeito salientou que cada 
participante é um norte de quais direcionamen-
tos precisam ser seguidos, e que as equipes 
estão empenhadas em resolver as demandas 
apresentadas. “Sabemos que o trabalho de um 
gestor é ouvir, mas não somente isso. É também 
colocar em execução”, ressaltou.

Guarulhos abriu cinco pontos de diferença e en-
cerrou em 25X 19. O APAV Vôlei foi melhor no 
terceiro set, fi nalizando em 25 X 21. 

O quarto set teve o reforço do líbero Ian, do 
ponta Bruno Godoy e do oposto Pantaleão, mas 
o APAV contou mais acertos e fechou em 25 X 
23. O Vedacit Vôlei Guarulhos foi melhor no tie-
-break, encerrando a partida em 15 X 7. A quarta 
rodada será contra o São José Vôlei, no próximo 
sábado (15), às 19h30, em São José dos Campos.

O primeiro Você na Prefeitura do ano bateu 
recorde de atendimentos no último sábado (08) 
no Centro de Educação Unifi cado (CEU) Paraí-
so-Alvorada, com um total de 500 pessoas re-
cepcionadas pelo prefeito Guti e representantes 
de todas as secretarias municipais. A iniciativa 
visa a promover a desburocratização dos pro-
cessos públicos e intensifi car a interação popu-
lar. Em sua 17º edição o programa promoveu 
diversos serviços, como emissão de carteira de 
trabalho, vagas de emprego via Ciet, testes rápi-
dos de saúde, atendimento da Sabesp e da EDP 
São Paulo, além de apresentações culturais.

“É uma alegria ver o crescente engajamento 

A guarulhense Geovanna Reinbaker con-
quistou, na última quarta-feira (05), a meda-
lha de prata na Forja dos Campeões, torneio 
mais tradicional do boxe amador nacional. A 
atleta de 17 anos foi derrotada pela paulista 
Elaine Thaís, no clube Pinheiros, zona oeste 
de São Paulo, naquele que foi considerado o 

O Vedacit Vôlei Guarulhos disputou neste sá-
bado (08), a 3ª rodada da Superliga B, contra o 
APAV Vôlei. O jogo terminou em 3 sets a 2, tota-
lizando 8 pontos na disputa pela vaga na Super-
liga A. O primeiro set começou com Silvio (meio), 
Thiago Alves (ponta), Deivid (ponta), Polegar 
(meio), Sandro (levantador e capitão), Gregore 
(oposto) e Vanderson (líbero), fechando em 25 
X 19. No segundo set, às duas equipes disputa-
ram ponto a ponto a partida, mas o Vedacit Vôlei 

‘Você na Prefeitura’ bate recorde de atendimentos na Vila Paraíso

Pugilista guarulhense conquista medalha de prata na Forja dos Campeões

Vedacit Vôlei Guarulhos venceu 3ª rodada da Superliga B e totaliza 8 pontos

ACONTECE

melhor duelo nas lutas decisivas disputadas 
pela competição, em diversas categorias.

“Foi a primeira vez que participei de uma 
competição e o resultado foi excelente. Lutei 
contra uma adversária mais experiente e dei 
o meu melhor. Estou feliz com a medalha e o 
desempenho”, disse a pugilista.
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Cemear oferece curso gratuito de inglês e espanhol
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
abriu ontem as inscrições 
para os cursos gratuitos de 
Línguas e Culturas Inglesa 
e Espanhola do Centro Mu-
nicipal de Artes e Educação 
(Cemear). Para participar do 
curso os candidatos devem 
ter idade acima de 13 anos. 
As inscrições e matrículas 
acontecem na secretaria do 
Cemear, de 2ª a 6ª feira, das 
8h às 17h, localizado na rua 
Abílio Ramos, 122, Macedo, 
ou pelo formulário online.

As inscrições para o curso 
de inglês acontecem entre os 
dias 10 e 11 de fevereiro por 
meio do link https://forms.
gle/yCiV2w5K5dpqgZGy5. Já 
para os interessados no curso 
de espanhol, ocorrem entre 
os dias 12 e 13 de fevereiro 
pelo link https://forms.gle/
SaqSmM7F5GqXp4pk6.

Após esse processo, os 
pré-selecionados passarão 
por entrevista para avalia-
ção de conhecimento. Entre 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Faculdade 
de Guarulhos (FAG) recebe 
hoje o seminário “Enten-
dendo o coronavírus”, com 
o imunologista e professor 
Dr. Luiz Eduardo Ferreira.

Até o momento 908 pes-
soas já morreram em decor-
rência da doença na China, 
conforme balanço divulga-
do ontem. Segundo núme-
ros apresentados pela Co-
missão Nacional de Saúde 
da China, são agora 40.171 
as pessoas infectadas no 
país. Até agora, a comissão 
disse que fez o acompanha-
mento médico de 399.487 
pessoas que tiveram con-
tato próximo com os in-
fectados, dos quais 187.518 
continuam em observação. 
Além do território conti-
nental da China e das re-

os dias 17 e 19 de fevereiro, 
das 9h às 16h, ocorrerão as 
entrevistas para os módu-
los do curso de inglês. Já as 
entrevistas para o curso de 
espanhol serão realizadas 
no dia 18, das 8h às 11h, e 
no dia 19, das 13h às 16h. 
O resultado será divulgado 
no dia 21 de fevereiro pela 
secretaria do Cemear, e os 
selecionados deverão reali-

zar a matrícula e entrega de 
documentos a partir do dia 
27 de fevereiro.

O início das aulas está 
previsto para o dia 9 de mar-
ço. Cada aula tem duração 
de três horas e acontece uma 
vez por semana. O curso de 
inglês tem duração de três 
anos, mais um ano de avan-
çado, e o de espanhol, de dois 
anos e meio.

FOTO: DIVULGAÇÃO
Faculdade de Guarulhos 
recebe seminário 
‘Entendendo o coronavírus’

giões chinesas de Macau e 
Hong Kong, há outros ca-
sos de infeção confi rmados 
em mais de 20 países.

No Brasil, o Ministério 
da Saúde informou ontem 
que sete casos suspeitos do 
coronavírus são investiga-
dos. Desde o começo dos 
alertas, o Brasil já descartou 
32 casos suspeitos. Nenhum 
foi confi rmado. Dos casos 
atualmente sob investiga-
ção, três estão em São Paulo, 
e os seguintes estados todos 
têm uma suspeita: Rio Gran-
de do Sul, Rio de Janeiro, 
Paraná e Minas Gerais.

O seminário ocorre 
hoje, às 19h. A FAG está 
localizada na avenida Gua-
rulhos, 1.844 – Vila Augus-
ta. Maiores informações 
97171-7517.
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‘Estamos deixando um legado na cidade’
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Folha Metropolitana – 
Como surgiu a ideia do cur-
sinho pré-vestibular social? 
Ruy Guérios – Ruy Guérios – Nós trabalha-
mos muito com jovens, eles 
são inconformados e querem 
fazer mais pela sociedade. En-
tão a ideia do cursinho social 
surgiu com o time de estagiá-
rios e professores. Eu falei que 
queria um projeto social e eles 
deram a ideia do cursinho pré-
-vestibular. Eles mesmos estu-
dam ou estudaram na Univer-
sidade de São Paulo (USP) e 
não vieram de condições socio-
econômicas altas, precisaram 
se matar de estudar para entrar 
na universidade.

Há quantos anos o cursi-
nho está atuando na cidade? 

Atuamos de 2004 a 2007 e 
retornamos com o projeto no 
ano passado com este formato 
social.

Quais são os diferenciais? 
A maior diferença do cur-

sinho é que nós fazemos um 
diagnóstico do aluno para sa-
ber em qual matéria ele tem 
defasagem no conteúdo. Em 
geral, esperamos que seja em 
português e matemática que 
são as bases do conhecimento. 
Nós fazemos um trabalho de 
revisão e ele faz exercícios jun-

to com a nossa equipe, além 
de ter algumas plataformas 
digitais onde o aluno treina 
bastante estas competências. A 
cultura do Eniac é movimentar 
os alunos e não deixá-los só ou-
vindo a aula. O nosso método 
é do conhecimento aplicado, 
o aluno precisa fazer exercí-
cios, ser treinado para o tipo de 
prova dos vestibulares e tirar 
dúvidas. Nós damos todo este 
apoio. Os nossos professores 
e auxiliares entraram na USP, 
então eles sabem ensinar este 
caminho para os estudantes. 

Então os professores 
também são fundamentais 
no processo.

São pessoas iluminadas por 
Deus, que têm a facilidade de 
comunicar, amam a matéria 
que lecionam e adoram esta 
ideia de ajudar as pessoas. Eles 
são muito diferentes. Faço um 
convite para as pessoas que 
querem prestar um vestibular 
e Enem neste ano: venham 
para o Eniac entender como 
funciona.

Como o estudante pode 
se inscrever e até qual dia? 

Muito simples. Tem um 
link no site e o aluno pode en-
trar e colocar os dados pessoais 
dele. Quanto antes a inscrição 

for realizada melhor, porque 
nós já podemos fazer todo o 
processo de assimilação do alu-
no e ele pode conhecer o espa-
ço. A primeira turma começa 
em março. 

Qual o conteúdo ofere-
cido? 

Trabalhamos com todas 
as matérias, mas em bloco e 
não separadamente. Nós tra-
balhamos em cima da Base 
Nacional Comum Curricular, 
que define as competências 
que serão cobradas dos alu-
nos. As perguntas hoje são 
interdisciplinares. Tem uma 
linha que são as ciências da 
natureza, outras são ciências 
sociais e matemática e portu-
guês que são as duas princi-
pais. Outro grande lance do 
Enem é a redação, nós tam-
bém fazemos um trabalho 
maravilhoso. Vários alunos 
em depoimentos espontâne-
os disseram que buscaram 
nosso cursinho porque a 
nota da redação vale muito. 

Eles contaram que não sa-
biam se expressar e quando 
chegaram aqui conseguiram 
entender e tirar uma grande 
nota. O Eniac está virando 
uma referência no Ministé-
rio da Educação pelas notas 
altíssimas em redação. Se 
você ensina uma pessoa a in-
terpretar e se comunicar, isso 
não vai só ajudar a entrar no 
Enem, vai ter um efeito posi-
tivo na vida dela. A partir do 
momento que você interpreta 
bem, você consegue entender 
de tudo. Não existe mais hoje 
eu sou de Exatas ou de Hu-

manas, tudo que se aprende 
na carreira serve para qualifi-
cação do estudante.

Qual a taxa de aprovação 
do cursinho no último ano? 

A taxa foi de 10% das pes-
soas que fizeram o cursinho. 
Se eu contar daqueles que fo-
ram assíduas e se esforçaram, 
indo todos os sábados, esta 
taxa sobe radicalmente. Nós 
tivemos 400 alunos, cerca de 
100 foram mais presentes e 40 
entraram nas instituições pú-
blicas. Quase 40% de taxa real. 

Quanto é cobrado por 
mês para cada aluno? 

Desenvolvemos um traba-
lho para não cobrar nada. Te-
mos parcerias com algumas 
escolas públicas do Estado que 
se concentram na periferia da 
cidade onde a dificuldade so-
cial é maior. Para o público em 
geral nós estamos cobrando 
uma taxa para poder ajudar no 
programa, ela nem paga todas 
as contas, mas ajuda com a re-
muneração dos professores e 
divulgação do curso. A gente 
está cobrando o mínimo mes-
mo. Para a unidade do Centro 
é um valor e na do Bonsucesso 
ainda menor.

Existem condições espe-

ciais, como descontos?
Primeiro o estudante que já 

fez o cursinho no ano passado 
e não entrou em nenhuma fa-
culdade não paga nada neste 
ano. Tem descontos para alu-
nos que indicam outros ami-
gos, além das bolsas das esco-
las públicas conveniadas. 

Outras escolas podem 
procurar o Eniac para esta 
parceria?

Os representantes das esco-
las podem entrar em contato. 
Somos um cursinho de portas 
abertas e queremos fazer o má-
ximo possível. Inicialmente a 
gente está entrando com um 
número de vagas limitadas, 
mas é para poder fazer outras 
turmas e poder crescer. 

Você acredita que o cur-
sinho vai deixar um legado 
para cidade?

Já estamos deixando um le-
gado. Os estudantes de baixas 
condições socioeconômicas 
estão conseguindo ingressar 
no nível superior. Acredito que 
as pessoas que estudarem e se 
formarem já são movimenta-
ções sociais incríveis. Eu nunca 
entrei neste ambiente pensan-
do em ganhar dinheiro, mas 
pensando em doar e fazer a 
transformação.

“Faço um convite 
para as pessoas 

que querem prestar 
um vestibular e 
Enem neste ano: 

venham para o Eniac 
entender como 

funciona”

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Com o início do ano, muitos planos são fei-
tos. Para os estudantes é época de procurar um cursinho pré-
-vestibular e se preparar para as provas tanto das universida-
des públicas e particulares, quanto para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A avaliação hoje é a porta de entrada 
para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu). 

Só ano passado, Guarulhos contou com um total de 24.698 
pessoas inscritas. O munícipio foi o segundo em número de 
inscritos confirmados do Estado, ficando atrás apenas de São 
Paulo com 216.016 estudantes. 

Diante desde cenário, a Folha Metropolitana conversou 
com Ruy Guérios, mantenedor do Centro Universitário Eniac, 
que desenvolveu, junto com sua equipe, um cursinho pré-ves-
tibular social com taxas abaixo do mercado e parcerias com 
escolas públicas. A próxima turma deve iniciar em março. Ao 
todo são 400 vagas, sendo 300 na unidade do Centro (rua 
Força Pública, 89) e outras 100 no Bonsucesso (estrada Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, 5127). 

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser 
conferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.



*Ingresso Infantil de 1 a 6 anos: R$ 35,00. Crianças abaixo de 1 ano: Entrada Gratuita. Oferta válida até 29/02/2020.

(11) 4496.8000wetnwild.com.br
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Guarulhos ganhará 1º Centro Dia do Idoso na próxima semana

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No próximo dia 
18, o município vai ganhar 
o primeiro Centro Dia do 

FOTO: SIDNEI BARROS

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Parque
O parque de nove mil metros quadrados implantado 

ao lado do Centro Dia do Idoso possui pista de caminha-
da, mobiliário, quadra poliesportiva, playground, acade-
mia popular, paisagismo e arborização. Ele será admi-
nistrado pela Secretaria de Meio Ambiente. O complexo 
(Centro Dia do Idoso e o parque) foi executado com recur-
sos federais do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
no valor de R$ 4 milhões. Todo o projeto e o acompanha-
mento da obra foram realizados pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Guarulhos. Para execução e equipagem do 
serviço de convivência foram utilizados R$ 534 mil do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, sendo R$ 
150 mil para custeio de implantação (mobiliário e equi-
pamentos) e R$ 384 mil para credenciamento do serviço, 
que será por execução indireta.

Idoso e ainda um parque de 
nove mil metros quadrados, 
localizados na Cidade Jardim 

Cumbica. Trata-se de um 
espaço de convivência para 
pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos que neces-
sitem de cuidados durante o 
dia e à noite voltem para suas 
casas, mantendo os vínculos 
sociais e familiares. A prio-
ridade do atendimento será 
para aqueles cujas famílias 
não têm condições de dar 
atenção e cuidado durante o 
dia por precisarem trabalhar 
ou estudar.

O prédio tem três pa-
vimentos e subsolo, sendo 
construído de maneira sus-
tentável com aquecimento 
solar, janelas dimensiona-
das para o aproveitamento 
da luz natural, captação de 
água das chuvas, rampas, 
piso tátil e corrimão em 
duas alturas. O equipamen-
to da Prefeitura conta com 
1.500 metros quadrados, sa-
las de administração, salão 
para danças e ginástica, sete 

salas multiuso e vestiários.
Ligado à Secretaria de 

Desenvolvimento e Assis-
tência Social, o local oferece 
alimentação, acolhida e es-
cuta qualifi cada, orientação 
e encaminhamento para 
a rede de serviços locais, 
atividades socioeducativas 
(ofi cinas e artesanato, lazer, 
música e pintura), terapia 
ocupacional, ginástica, dan-
ça, teatro, jogos de mesa, 
bailes, saraus, entre outras.
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Em 10 dias, chuva em Guarulhos já é 67% maior do que a média para o mês de fevereiro

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Transitar 
em Guarulhos ontem não foi 
tarefa fácil, pior ainda para 
aqueles que precisaram se 
locomover até São Paulo ou 
então tinham um voo no 
GRU Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica. Isso porque somen-
te nos primeiros 10 dias de 
fevereiro deste ano choveu 
365 milímetros. O número 
é 67% maior do que a média 
para todo o mês nos últimos 
30 anos (219 mm). Janeiro 
também superou o acumu-
lado dos últimos cinco anos, 

com precipitações de 401,4 
mm, contra uma média de 
322 mm no período citado.

Ainda ocorreram ontem 
mais de 80 pontos de atenção 
na cidade e, em 24 horas, fo-
ram registradas precipitações 
acima de 140 milímetros 
(mm). Foi um total de 142.4 
mm só no Jardim Adriana e 
135.8 em Cumbica. No Jar-
dim Nova Cidade, 126.6 mm, 
e no Cidade Soberana, cho-
veu 124.8 mm. 

Diversos pontos foram 
alagados entre eles a avenida 
Jamil João Zarif, no Taboão; 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Prefeitura arrecada doações para 
famílias afetadas pelas chuvas

Seis escolas estaduais tiveram aulas suspensas; 
coleta de lixo também foi prejudicada

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diversas famí-
lias foram afetadas pelas chu-
vas e o Fundo Municipal de 
Solidariedade da Prefeitura 
de Guarulhos conta com as 
doações e a colaboração de 
todos que puderem partici-
par dessa corrente do bem.

Os postos de arrecada-
ção estão recebendo roupas, 
alimentos, água mineral, 
produtos de limpeza, cober-
tores e roupas. “É essencial 
que a população nos ajude 
nesta missão, a fim de mi-
nimizar os impactos e au-
xiliar aqueles que mais ne-
cessitam neste momento”, 
afirmou o prefeito Guti.

Os postos de arrecadação 
estão localizados no Paço 
Municipal (Entrada pela ave-
nida João Bernardo de Me-

deiros, altura do número 255 
- Jardim Santa Edwirges); 
Fundo Social de Solidarieda-
de (Alameda Tutoia, 534, Go-
poúva - Telefones: 2472-5177 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Aulas em ao menos seis 
escolas foram suspensas, 
isso só sob a administração 
do estado. De acordo com 
a Secretaria de Educação 
do Estado, o conteúdo será 
reposto e não foram reali-
zadas atividades de avalia-
ção ou introdução de novas 
habilidades. Já a Secretaria 
Municipal de Educação afir-
mou que orientou os funcio-
nários a não se arriscarem 
para chegar ao local de tra-
balho e destacou que as uni-
dades estiveram funcionan-
do com os servidores que 
conseguiram comparecer. 

Nenhuma Unidade Bá-

sica de Saúde (UBS) dei-
xou de funcionar ontem 
por conta da chuva. No 
entanto, em algumas delas 
procedimentos tiveram de 
ser remarcados porque os 
profissionais não consegui-
ram chegar para trabalhar.

O serviço de coleta de 
lixo domiciliar foi outro que 
sofreu impacto. Com dificul-
dades para recolher os mate-
riais deixados em frente às 
residências, bem como para 
acessar o aterro sanitário, 
a prefeitura solicitou que a 
população evitasse colocar o 
lixo nas calçadas até que a 
situação fosse normalizada.

Estrada do Elenco, no Jardim 
Bananal; avenida Martins 
Júnior, no Jardim Bela Vista 
e Papa João Paulo I, no Jar-
dim Presidente Dutra. Ainda 
a avenida Natalia Zarif, pró-
xima a Estação Guarulhos-
-Cecap da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), também ficou co-
berta de água. 

Já a rodovia Presidente 
Dutra, pista Sul, entre os km 
210 a 214 permaneceu com 
trânsito carregado durante 
todo o dia – o que dificultou 
ainda mais quem precisou se 
locomover para São Paulo. A 
Marginal Tietê também re-
gistrou congestionamento e 
pontos de alagamento. Gua-
rulhenses chegaram a ficar 
mais de duas horas no trân-
sito até a capital, sem contar 
aqueles que tiveram que per-
der o dia de trabalho. 

O Aeroporto de Cumbi-
ca foi obrigado a cancelar 
28 voos e alternar 21 para 
outros aeroportos. Ainda 40 
pousos e decolagens registra-
ram atraso. O balanço se refe-
re até 18h30 de ontem. 

Atendimento 
Até o fechamento desta edição os agentes de Defe-

sa Civil não registraram vítimas ou desabrigados. Em 
situações de emergência, a Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil (Compdec) indica que aos 
moradores que busquem abrigo em locais seguros e 
não enfrentem enchentes ou alagamentos. 

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos à 
previsão meteorológica. Por meio do serviço de SMS 
da Defesa Civil Estadual é possível receber mensagens 
de texto gratuitamente em seu celular sobre os riscos 
de chuvas. Basta enviar um SMS para o número 40199 
informando o CEP em que reside para se cadastrar 
no sistema. Os agentes da Compdec operam 24 horas 
para proteger vidas. As equipes podem ser acionadas 
por meio do telefone 199.

/ 2472-5178); e na Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social (Avenida Gua-
rulhos, 2.200 - Vila Augusta 
- Tel: (11) 2087-7400). 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Chuva em SP interdita marginais, trava 
linhas de trem e afeta circulação de ônibus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um forte tem-
poral atingiu a capital na ma-
drugada desta segunda-feira 
(10), elevando o volume de 
chuva dos 10 primeiros dias 
de fevereiro a 208 milíme-
tros, o equivalente a 96% da 
previsão para todo o mês. De 
acordo com o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet), 
esta é a pior chuva de São 
Paulo para um mês de feve-
reiro desde 1983.

Ao todo, foram registra-
dos 132 pontos de alagamen-
tos na grande São Paulo du-
rante o início do dia, 66 deles 
intransitáveis, de acordo com 
o Centro de Gerenciamento 
de Emergências Climática 
da Prefeitura de São Paulo 
(CGE). Os bairros de alerta 
pela manhã eram Ipiranga, 
Butantã, Tremembé e Perus.

O temporal ultrapassou 
o recorde do nível de água 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As fortes chu-
vas resultaram e 7,6 mil 
chamados ao Corpo de 
Bombeiros desde a meia-
-noite de domingo até as 
16h30 desta segunda-feira 
na capital paulista e Região 
Metropolitana de São Paulo.

Dentre o total de chama-
dos, foram registradas 932 
ocorrências de enchentes, 166 
de desabamentos ou desmo-

do rio Pinheiros, marcando 
719.6mm. Este é o maior valor 
já registrado desde 2005, quan-
do o rio chegou a 718.9mm, de 
acordo com a Secretaria de In-

fraestrutura e Meio Ambiente. 
O órgão afi rma que, apenas 
nesta madrugada, choveu 66%
do total esperado para todo o 
mês de fevereiro.

FOTO: ROGÉRIO DE SANTIS/ESTADÃO

Corpo de Bombeiros recebeu 
mais de 7 mil chamados

ronamentos e 182 quedas de 
árvores. A orientação é não 
enfrentar as enchentes e, em 
caso de necessidade, acionar 
os Bombeiros por meio do 
telefone 193. Até a tarde de 
ontem, foram quatro resga-
tes, três deslocamentos para 
hemodiálises, um apoio em 
desmoronamento na zona les-
te da capital e oito voos com o 
Helicóptero Águia.

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

Rodízio de veículos está suspenso hoje
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Por causa das 
fortes chuvas na cidade, 
a Prefeitura de São Paulo 
decidiu suspender o rodí-
zio municipal de veículos 
também nesta terça-feira 
(11). Em nota, a prefeitura 
informou que a medida foi 
uma determinação do pre-
feito Bruno Covas. Nesta 

segunda-feira, o rodízio 
fi cou suspenso o dia todo.

Também em nota, a Pre-
feitura informou que estão 
mantidas as aulas nas es-
colas da rede municipal de 
ensino na terça-feira e os 
serviços de saúde estão li-
berados para atendimento 
em qualquer unidade.
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Concessionários de jazigos perpétuos dos 
cemitérios municipais têm até o fi m deste mês 
para realizar o recadastramento para atualização 
de informações. Para fazer o procedimento, 
que visa a facilitar o contato com as famílias e 
evitar atrasos ou impedimentos em uma eventual 
necessidade de sepultamento, o concessionário 
deve comparecer ao cemitério onde possui jazigo, 
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 16h, com originais e 
cópias da carta de concessão e de comprovante 
de endereço, além de documento ofi cial com 
foto própria e também de seus ascendentes 
ou descendentes, se houver. Em caso de 
concessionário já falecido, seu sucessor legal - 
descendente ou ascendente - deverá apresentar 
no respectivo cemitério original e cópia da 
certidão de óbito e da carta de concessão, além 
de original e cópia de documento de identifi cação 
pessoal e comprovante de endereço de todos 
os ascendentes e descendentes legais. Mais 
informações podem ser obtidas em funeraria.
guarulhos.sp.gov.br.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de 
Guarulhos, por meio da Inspetoria de 
Patrulhamento de Trânsito (GTRAN), prendeu 
um homem em flagrante no último sábado (8) 
por roubo na praça IV Centenário, Centro. Os 
agentes estavam em deslocamento quando 
perceberam duas pessoas em luta corporal 
na praça e de imediato foram verificar a 
situação. Conforme levantamento inicial, 
a vítima seria G. J. L. N., de 20 anos, que 
mediante ameaça e violência teve uma 
bicicleta e um aparelho celular subtraídos 
por seis pessoas. O acusado, R. F. S., 30 
anos, era integrante de um grupo com outras 
cinco pessoas que efetuaram o roubo e 
fugiram com os objetos da vítima. Diante 
disso, os agentes conduziram as partes ao 
1º Distrito Policial para apuração e avaliação 
da autoridade de plantão. Após a ciência e 
análise dos fatos, a polícia lavrou boletim de 
ocorrência por roubo para R. F. S., ratificando 
a prisão em flagrante delito.

ANOTE

O andar na praça com pessoas 
amadas, enxergar a magnitude 
de estar saudável hoje

Assisti a um vídeo tempos 
atrás, onde todos ficaram perple-
xos quando um ator negou uma 
oferta milionária de Hollywood. 
Dizendo que apenas gostaria de ir 
pra casa (na Argentina) para estar 
com a família. Forçando a ocasião 
o repórter ainda perguntou se ele 
não queria aquele dinheiro todo. 
Ele respondeu que não, que já ti-
nha o suficiente. Continuou o re-
pórter e falou que podia comprar 

um jatinho. Fantasticamente, o 
ator respondeu: “Pra que?”

Para algumas pessoas, a feli-
cidade só pode ser completa em 
forma de aquisição de alguma 
coisa. Pode ser um carro, uma 
casa, um jatinho. Mas o equi-
líbrio para ter sintonia com as 
coisas e a verdadeira felicidade 
só é abastecida nos corações em 
pequenos detalhes.

Quando você entender que, o 
caminho é mais importante que 
a chegada, que a travessia do oce-
ano é muito mais brilhante que 
o final. Onde acaba os sonhos, a 
imaginação e a empolgação da 
surpresa. E o pote de ouro é ape-
nas uma pedra e não enxergamos 
a sua beleza.

A verdadeira conquista deste 
século, em questão de felicidade 
é conseguir admirar o simples. 
O andar na praça com pessoas 
amadas, enxergar a magnitude de 
estar saudável hoje, estar produ-
zindo seja em qual trabalho você 
esteja fazendo. Por isso é impor-
tante trabalhar com o que gosta e 
ver coisas fantásticas no seu dia a 
dia. E sentir o poder de colaborar 
com algo na sociedade.

Sempre ouvimos falar do pas-
sado, a época na antiga empresa 
era bem legal, a turma da faculda-
de era fantástica, aquela rua em 
que eu morava era demais. Vou te 
falar uma coisa. Daqui a 10 anos 
você vai falar a mesma coisa so-
bre hoje, do seu trabalho, dos seus 
amigos e da sua vida. Então por 
que não curtir ao máximo o hoje, 
fazer um pouco a mais para ele ser 
ainda mais especial? Faça desses 
momentos inesquecíveis no futu-
ro, mas palpável no presente.

Dê importância a cada minuto 
do AGORA. Faça seu coração pal-
pitar a cada momento, encher de 
alegria por esse instante. E tenha 
vários momentos incríveis com o 
que Deus te entregou para desfru-
tar. Faça valer a pena.

Boa sorte!

Onde mora a 
felicidade?

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certifi cado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURU
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CPTM treina cerca de 60 maquinistas para operar 
trem que vai até Aeroporto de Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A entrada em 
operação na última segunda-
-feira (03) do primeiro trem 
da série 2500 fi naliza um ci-
clo de quase cinco meses de 
transporte, rigorosos testes e 
treinamento de maquinistas 
para que a composição cir-
cule até o Aeroporto de Gua-
rulhos, atendendo a Linha 
13-Jade, da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), com todas as garan-
tias de segurança e conforto 
aos passageiros.

“Com a entrega desse 
trem, damos início à forma-
ção da frota que atenderá 
com exclusividade a Linha 
13 e, sem dúvida, propor-
cionará mais conforto aos 
passageiros que estarão com 
bagagem, a caminho do aero-
porto”, salienta Pedro Moro, 
presidente da CPTM.

A primeira turma de ma-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A CCR conse-
guiu na justiça a suspensão 
da redução das tarifas de 
pedágio na rodovia Pre-
sidente Dutra em 5,26%, 
que havia sido determina-
da pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) na última terça-fei-
ra (04). A rodovia é operada 
pela concessionária Nova-
Dutra, controlada pela CCR.

A redução que havia 
sido determinada pela 
ANTT abrangia todas as 
praças de pedágio da BR-
116 entre as cidades de 
São Paulo e do Rio de Ja-
neiro. A decisão foi resul-
tado de um processo ad-
ministrativo, e foi tomada 
levando-se em conta as 
exigências legais que fo-
ram levantadas pela con-
cessionária, por meio de 
Mandado de Segurança.

quinistas que fez o treina-
mento para operar o trem 
2500 iniciou sua preparação 
em dezembro. A equipe en-
tendeu cada detalhe teórico 
das composições e depois as 
visualizaram na prática, ain-
da com o acompanhamento 
dos instrutores da CRRC.

Os maquinistas ganham 
uma apostila geral sobre o 
trem, em que estão inseridos 
os módulos estudados duran-
te o treinamento: instruções 
gerais ao passageiro, infor-
mação sobre os fabricantes, 
glossário, descrição da uni-
dade trem, cabine e apare-
lhos de controle de comando, 
armários elétricos, sistema 
TCMS, sinalização de bordo, 
sistema de vigilância e infor-
mação ao passageiro, sistema 
de ar condicionado, detecção 
e extinção de incêndio, iden-
tifi cação do operador, rebo-

que do trem, operação do 
novo trem e restabelecimen-
to de falhas da composição.

Após a aula teórica, a tur-
ma conhece o trem 2500 e 
localiza visualmente os ro-
deios, escadas de emergên-
cia, caixas de tração, man-
gueiras, ar condicionado e 
outros itens que podem ser 
encontrados nas composi-
ções. Também são feitos tes-

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CCR consegue derrubar 
na justiça redução de 
tarifas da via Dutra

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – 

VILA ROSALIA –

 R$ 195.000 - 

(NOVO) 

2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS SACADA, 

ELEVADOR A/C – 

FINAC – MINHA 

CASA MINHA VIDA 

APTO JD ADRINA – R$ 
195.000 - (VAGO) 

2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER 
TODO REFORMADO COM 

ARMARIOS 
A/C. FINAC / FGTS 

CASA TERREA – TRAV 

AV. CAJURU – R$ 280.000 

(VAGA) 

1 – DORMT, SALA, COZ, 

LAV. 

TERRENO 5 X 25  

APTO – AO LADO 
SHOPING MAIA – R$ 

330.000 (VAGO) 
3 – DORMTS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, AREA DE 
LAZER COMPELTA 
A/C. FINAC/FGTS 

APTO – COND FLEX. – 
R$ 320.000  

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS COM 
SACADA, 1 VAGA 

RICO EM ARMARIOS, 
VISTA LIVRE. 

A/C. FINANC/FGTS 

KIT NET – JARDIM 

SANTA MENA – R$ 

115.000 (VAGA) 

OTIMA LOCALIZAÇÃO, 

REFORMADA 

A/C. FINSC/FGTS 

APTO TRAV. EMILIO 

RIBAS – (TRANQUILIDA-

DE) – R$ 170.000 (VAGO) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA A/C. 

FINSC/FGTS 

CASA TERREA – R$ 

380.000 (PARAVENTI) 

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 3 VAGAS, 

AREA DE LAZER 

A/C. FINSC/FGTS 

CASA CONTINENTAL – 

III – R$ 680.00  

1-  DORMT, SALA, COZ,  

APTO – CENTRO – TRAV. 

PAULO FACCINI – R$ 

1.300.00 

2- DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, 1 VAGA 

COM ARMARIOS 

APTO – TRAV. ANEL 

VIARIO (GOPOUVA) R$ 

980.00 (TUDO INCLUSO) 

2 – DORMS, SALA 2 

AMBS, COZ, ELEVADOR 

tes práticos de identifi cação 
e solução de problemas que 
podem realmente surgir na 
operação de um trem. Já a se-
gunda turma de maquinistas 
iniciou o treinamento em 23 
de janeiro e, assim como os 
alunos formados na primei-
ra turma, esses profi ssionais 
replicarão os conhecimentos 
adquiridos a outras turmas 
de maquinistas.
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ÁRIES: Não tende a sofrer com muitas mudanças, pois 
algumas coisas na Terra irão lhe favorecer. De algum 
modo, Vênus fará com que você se sinta mais confi ante.

TOURO: A maior parte das coisas tendem a ocorrer de 
forma simplifi cada durante o seu dia, por este motivo 
não deve demonstrar muito interesse.

GÊMEOS: Tende a não apresentar uma grande diferença 
durante o decorrer do seu dia. Em Júpiter encontrará de 
fato um bom caminho para você ir além do comum.

CÂNCER: Faça uso da sua inteligência para chegar em 
um lugar mais favorável nesta jornada. Não faça restri-
ções quanto aquilo que você executar.

LEÃO: O planeta Netuno tende a trazer algo bom para 
você agora, mas fi que mais cuidadosa com as coisas. As 
suas impressões podem ser um tanto quanto negativas.

VIRGEM: Agir conforme a natureza da sua personalidade 
será algo muito importante. Tente agir com a forma mais 
coesa possível. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 35

TP
FARFALHAR

RIOLOIRE
ACROBATA
BOTETOP
ELIDOCA
SOFIAER

SERIOASE
CCANAC
USADORE
RAROMIR
DLRAIA

LOTABANIR

SOFLUOR

Dar
condições
de defesa

a 

Erva
usada em
xampus

Produzir
rumor de
folhagens

Juiz que
antecedeu

Samuel
(Bíb.)

Atraca-
douro de
navio de

carga

A maior
cidade da
Bulgária

Alfred
Nobel:

inventou a
dinamite

"Fermen-
to", em

"maltase"

"Caso (?)",
sucesso de

Rita Lee
(MPB)

(?) no
escuro:

aventura
arriscada

Aplicado; 
empre-
gado

Onomato-
peia da voz

do gato

Pouco
frequente;
incomum

Completa
os

assentos
do teatro 

Pista para
corrida de
cavalos

Manifes-
tar alegria

Expulsar
da pátria

Como
gosta de
viver o
eremita

Previne o 
apareci-
mento de

cáries

Lacuna;
falha (fig.)

Bola alta
no tênis

Operação realizada
pelo obstetra Surgir no-

vamente 

Torcedor do Flu-
minense

Dois grupos popu-
lacionais do Iraque

Banha a
cidade de

Nantes

Ataque
súbito de
serpente

Malaba-
rista (fig.)

Agência Na-
cional de
Aviação 
Aflição

Estação
russa

Casa dos
escritores

Blusa fe-
minina de
ginástica
Entrega

3/lob — mir — top. 5/flúor — sófia. 9/farfalhar.

LIBRA: É necessário que você dê ênfase em buscar uma 
conexão com a melhor calma. Vênus possuíra um grande 
diferencial para que você faça tudo o que for possível. 

ESCORPIÃO: Não poderá sucumbir a qualquer coisa, 
pois precisa fazer uso de todo o seu conhecimento para 
ir além. 

SAGITÁRIO: Tente ser o mais responsável possível neste 
momento, mas irá necessitar de bastante energia para 
seguir em frente. 

CAPRICÓRNIO: Não se iluda com coisas que estão 
distantes de você neste momento. Precisa agir com uma 
forma realista e afastando as questões negativas. 

AQUÁRIO: Tende a alternar em algo tranquilo e ao 
mesmo tempo muito agitado. Faça as coisas que serão 
possíveis ao ar livre com maior credibilidade. 

PEIXES: Tudo o que for melancólico se colocará em uma 
situação mais diversa para você. Do planeta Vênus não 
poderá deixar de ser forte. 

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - No pró-
ximo fi nal de semana o Sesc 
Guarulhos irá receber diver-
sas atrações musicais, ofi ci-
nas de carnaval e até apre-
sentação circense.

No sábado (15) acontece 
a Poin – Pequena Orquestra 
Interativa, com música ciga-
na, fl auta, violino e diversos 
outros instrumentos para in-
teragir com o público. O gru-
po se apresenta de graça na 
praça de convivência às 17h.

Diversas ofi cinas gratui-
tas acontecem no Sesc para 
entrar em ritmo de folia. No 
sábado (15), das 14h às 17h, 
será possível criar máscaras 

Sesc Guarulhos traz programação 
gratuita com música e muita folia
FOTO: CARLOS GUELLER

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

de carnaval em placas plás-
ticas. Outros adereços serão 
confeccionados no domingo 
(16), no mesmo horário. Os 
pequenos de até seis anos 
podem se divertir na “Folia 
Brincante”, no fi nal de sema-
na, das 11h às 12h30.

No “Guarulhos Convida” 
deste sábado (15), o músico 
Edgar traz Rico Dalasam e 
BB Jupteriano para o palco 
do Sesc Guarulhos, para um 
show que começa às 20h, 
no teatro. Os ingressos são 
gratuitos e devem ser retira-
dos a partir de hoje na bi-
lheteria do local.

Já no domingo (16), o 

auditório recebe o concer-
to comentado “Violeiras 
fora da Caixa”, misturando 
diálogo com outras lingua-
gens, que vão do pop à mú-
sica instrumental. O espe-
táculo também é gratuito e 
começa às 11h.

Às 16h30 tem “Circus – 
a nova tournée”, com a Cia 
Circo de Bonecos. A apre-
sentação para as crianças é 
gratuita e acontece na praça 
de convivência. Às 18h o 
grupo La Mínima apresenta 
“Os Ordinários”, história de 
três soldados que, após uma 
longa espera, recebem uma 
missão. Durante a tarefa 
percebem que são inadequa-
dos para a guerra. Os ingres-
sos custam a partir de R$ 9 
para quem possui credencial 
Sesc. A atração tem classifi -
cação de 14 anos.

O Sesc Guarulhos está lo-
calizado na rua Guilherme 
Lino dos Santos, 1.200 – Jar-
dim Flor do Campo, e funcio-
na de terça-feira a sexta-feira 
das 9h às 21h30. Aos sábados 
das 9h às 20h e domingos e 
feriados das 9h às 18h.
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CLASSIFICADOS

Vende-se
Aluga-se

Sítio e Chácaras

Relax

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

AVANTT ASSESSORIA
Vagas p/ estagiário  
Obrigatório cursar ensino 
médio ou ensino superior, 
nos cursos abaixo. 
Publicidade e Propaganda 
/ RH / Marketing/
Administração. Idade: 
17 a 25 anos  Local de 
trab. Guarulhos e Tatuapé  
Bolsa auxílio: 1.000,00 + 
bonifi cação  Vale transporte  
Interessados enviar 
cv. no e mail contato@
avanttassessoria.com.br 
(Vagas imediatas)
AUX. ADMINISTRATIVO
P/ trab. em Distribuidora 
Automotiva + 18 anos , 
exp. profi ssional min. 1 ano 
, curso Excell avançado, 
Dual core, Internet , Dpto. 
pessoal . Preferência p/ 
mulheres. Não trabalha aos 
fi ns de semana. Salário 
Inicial R$ 1.300,00 Enviar 
cv para : novokit01@gmail.
com
ADMITE-SE
Conferente  Separação e 
conferência de pedidos, 
masculino, residir em 
Guarulhos, Salário 1.520,00 
+ VT + VR, próximo ao 
Taboão. F: 99605-0957 
(WhatsApp)
MULHER DE OPINIÃO
Site: piupiu.com.br

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ACESSE O SITE
Daniela 21 anos

www.elasmassagens.com.br
Tel. 2382 2002 /     94474-1019

SERVIÇOS

VEÍCULOS

ANUNCIE AQUI 97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

CASA TÉRREA VL. FÁTIMA
3 dorms.,(1 suite) sala, 
cozinha, a. Serviço, 2 wcs., 
garagem, R$ 1.300 c/
depósito  F.;  94758-6566
APTO. GOPOUVA
2 dorm, sala, coz. wc, 
garagem, totalmente 
planejados, R$ 1.300 c/ 
depósito. F.:  94758-6566
SOBRADO BELA VISTA
2 dorms, sala, coz., 
3wcs.,  quintal, a,.serv,  
garagem, edícula c/suíte, 
reformado,R$ 1.500 c/
depósito  F.:  94758-6566
CASA BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, a. 
Serv  R$ 800,00 c/depósito,  
F.:  94758-6566

Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 
prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5828 obs.: não aceito corretores

Melhor local da cidade, próximo ao condomínio do alpes e 
centro da cidade, condomínio com portaria, água encanada, 

luz de mercúrio, lotes grandes e planos, CLIMA DE 
MONTANHA E PRONTOS PARA CONSTRUIR

Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 
prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5828 obs.: não aceito corretores

Condomínio de excelente padrão na 
região central da cidade.

Apenas 30 minutos de São Paulo
VIVA NO CAMPO, VENHA PARA CÁ!

Clima de montanha

GUARAREMA - LANÇAMENTO
TERRENOS DE 1.000MTS

Oportunidade

NEGÓCIOS

NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
FIESTA 1.0 14/14
Completo , ar., direção, 
vidros, cd c/ usb, revisado, 
único dono R$ 19.500,00. 
F.: 96025-3076

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

94745-7749
5583-2905

DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 2212-
1132  2ª à 6ª h/c.
ADMITE-SE
Vendedor / Soldador TIG 
/ Dobrador / Polidor exp. 
em aço inox Contato : (11) 
2229 2323  - curriculum : 
contato@ofi cinox.com.br
FRENTISTA CAIXA
P/ trabalhar em Guarulhos 
região do centro  Currículo 
a Rua Maria Godinho nº 
30 Centro de Guarulhos, 
esquina c/Av. Tiradentes!

MAPRON TRANSPORTES
Agrega fi orinos p/ 
distribuição na Capital 
e grande São Paulo. F.: 
2358-3325/-3321 c/ Marco 
ou Paulo.
ADMITE-SE
Vendedor interno/externo, 
masculino,CNH,  residir em 
Guarulhos, Salário 1.643,00 
+bônus + VT + VR, próximo 
ao Taboão. F: 99605-0957 
(WhatsApp)

Sem entrada
 Sem taxa de adesão 

Sem taxa de 
transferência

Ex. Motos: pcls 128,02 
Crédito: 6.848,00 

Autos: pcls 409,00 
Crédito: 24.000,00 

Imóveis pcls 1.286.00 
Crédito: 200.000,00

LIVECON/4574 0581/
99388-3886 

LIVECON 
CRÉDITOS.

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
CASA TÉRREA
3 dorms,  1 suíte  3 vagas  
gar.  205 Mts² construídos  
250 Mts² de terreno  300 
mil.   Rua Urussanga, 60 - 
Vila Izabel. F.:  99965 5769
GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
APTO. PARK DO SOL
Lindo...Lindo! bairro Ponte 
Grande.Oportunidade  c/
armários,  varanda , 
2 dorm,  Condominio 
completo  Valor 234mil  
Da fi nanc. F.: 98121-5581 
whats.
TERRENOS GUARULHOS
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO. VL. AUGUSTA 
66MTS²
2 Dorms., valor a combinar. 
F.: 99871-8057

TERRENO JD. 
FORTALEZA
125 Mts².  Valor R$ 
35.000.00. F.: 98210-7398 
waths.
CHACARA MAIRIPORÃ
2.000Mts² casa c/3 dorm, 
sala, coz, 2 wcs., salão, 
poço, bem cercada, lago 
nos fundos, R$ 120.000 
Aceita carro. F.:94758-6566
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644

CASA JD. PARAÍSO
3 cômodos R$ 750,00 
Praça 08 4 cômodos  R$ 
900,00.  Wats 97272-7232.
SALA COMERCIAL A 
PARTIR DE R$ 950,00
Centro de Guarulhos - sem 
fi ador, sem iptu, estrutura 
completa com agua , luz, 
internet e mobiliário incluso
F.:11 2600-5843

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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‘Parasita’ é o grande vencedor do Oscar 2020, 
com quatro prêmios incluindo melhor fi lme
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O fi lme sul-core-
ano “Parasita”, do diretor Bong 
Joon-ho, foi o grande vencedor 
do Oscar 2020. A obra, que re-
trata a desigualdade econômi-
ca no país asiático, conquistou 
quatro das seis estatuetas a que 
concorreu, incluindo as prin-
cipais da premiação: Melhor 
Filme, Melhor Diretor (para 
Bong), Melhor Filme Interna-
cional e Melhor Roteiro Origi-
nal.

A obra brasileira “Demo-
cracia em Vertigem”, que con-
corria a Melhor Documentário, 
não foi premiada. O vencedor 
da categoria foi “Indústria 
Americana”, uma produção da 
Netfl ix e do casal Obama.

Já o épico de guerra “1917”, 
uma produção anglo-america-

na dirigida por Sam Mendes, 
conquistou três prêmios: Me-
lhor Mixagem de Som, Melho-
res Efeitos Visuais e Melhor 
Direção de Arte.

Três fi lmes ganharam duas 
estatuetas cada: “Ford vs Ferra-
ri” levou os prêmios de Melhor 
Edição de Som e de Melhor 
Edição; “Coringa” venceu nas 
categorias Melhor Ator, com Jo-
aquin Phoenix, e Melhor Trilha 
Sonora, com a islandesa Hildur 
Guonadóttir; e “Era uma Vez 
em... Hollywood”, de Quentin 
Tarantino, venceu Melhor Dire-
ção de Arte e Melhor Ator Co-
adjuvante, com Brad Pitt.

O prêmio de Melhor Atriz 
foi para Renée Zellweger, pelo 
fi lme “Judy: Muito Além do 
Arco-Íris”. Já a escolhida como 

Melhor Atriz Coadjuvante foi 
Laura Dern, por “História de 
Um Casamento”.

O prêmio de Melhor Rotei-
ro Adaptado fi cou com “Jojo 
Rabitt”. Elton John e Bernie 
Taupin foram agraciados com 
a estatueta de Melhor Canção 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Original, com “(I’m Gonna) 
Love Me Again”, de “Rocket-
man”. O fi lme “O Escândalo” 
foi premiado com o Oscar de 
Melhor Maquiagem e Pentea-
dos, enquanto “Adoráveis Mu-
lheres” foi escolhido na catego-
ria Melhor Figurino.

Exposição no MIS mostra 
como era a vida de John 
Lennon em Nova York
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em março de 
2020, o Museu da Imagem e do 
Som (MIS) apresenta, pela pri-
meira vez no país, a exposição 
John Lennon em Nova York 
por Bob Gruen.

As imagens de Gruen ex-
ploram não apenas a relação 
de John Lennon com Yoko 
Ono durante os anos 1970, mas 
também suas diferentes face-
tas: pai, ex-Beatles e rock star 
no auge da fama. Além dos ex-
cessos, dos shows e das festas, 
as fotografi as apresentam os 
seus momentos de intimidade 
e lançam um olhar aprofunda-
do sobre a pessoa por trás da 
imagem de ídolo internacional.

A exposição marca os 80 
anos de nascimento e 40 anos de 
legado de John Lennon, além de 
integrar a programação come-
morativa dos 50 anos do MIS. 
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Toda quarta preços especiais!

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h  ·  QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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Pepperoni
Fire

Pork
FireSausage

Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019


